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Hazánkban a rendszerváltást követően a vezetékes 
ivóvíz ára több százszorosára emelkedett és a csa-
tornahálózattal ellátott területek száma is jelentő-
sen növekedett. Ennek köszönhetően napjainkban 
nem csak a közművektől független területeken 
alkalmaznak saját kútból, vagy esővíz hasznosító 
rendszerből vízellátást. Megfigyelhető, hogy egyre 
többen próbálnak legalább részlegesen független-
né válni a közmű szolgáltatóktól és választják az 
önellátó vízgazdálkodást, házi szennyvíztisztító-
val kiegészítve. Ugyanakkor a viziközmű szolgál-
tatók részéről ezzel a törekvéssel szemben komoly 
ellenállás tapasztalható. Bonyolítja a helyzetet a 
szakmai ismeretek hiánya, valamint a szabályozás 
és az ellenőrzés területén fennálló hiányosságok 
ill. nehézségek.
Ma már hazánkban is rendkívül széles a választék 
szivattyúkból. A technika fejlődésének, valamint 
az egyre gyorsabb információáramlásnak köszön-
hetően többféle megoldás kínálkozik a vízellátást 
önállóan megvalósítók előtt.
Alapvetően két fajta műszaki megoldást külön-
böztetünk meg az elhelyezés szempontjából:

- szárazbeépítésű szivattyúk,
- búvárszivattyúk

Szárazbeépítésű szivattyúk
A vízellátó szivattyú egy külön csővezetéken ke-
resztül szívja a vizet (kútból, vagy tartályból). A 
hidraulika térben energiaközlés történik a vízzel, 
majd a berendezés nyomócsonkjára illesztett cső-
vezetéken keresztül távozik a folyadék a fogyasz-
tási pontokra (csap, wc, mosógép,…stb). Fontos, 
hogy a szivattyú száraz, jól szellőző térben legyen 
telepítve, lehetőleg elárasztási szint fölött. A gya-
korlatban gépaknába, pincébe, kazántérbe vagy 
garázsba telepítik. Ügyelni kell arra, hogy a szi-
vattyú szívócsonkjáig a szívócső keresztmetszete 
ne csökkenjen, a lehető legkevesebb iránytörés 

legyen és folyamatos emelkedést kell biztosítani 
a vezeték kiépítése során, a légzsákok kialakulá-
sának elkerülése érdekében. Tehát minimalizálni 
kell a szívóoldali ellenállást a biztonságos üzem 
érdekében. Rendszeres ellenőrzést igényel, hogy a 
szívóoldal kellően tömített legyen, légbeszívás ne 
történhessen, hogy a vízoszlop ne szakadjon meg. 
A szívócső végére lábszelepet kell szerelni és fi-
gyelni kell, hogy az minimális tartály vagy kút-
vízszint esetén is mindig a víz szintje alatt legyen 
biztonságosan.
Ezeket a berendezéseket abban az esetben lehet 
alkalmazni, ha a szivattyú szívócsonkja és az üze-
mi víz felszíne 6 – 8 méteren belül található, füg-
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gőleges értelemben (1. ábra). Előfordul olyan eset 
is amikor a szivattyúra „ráfolyással” érkezik a víz 
(2. ábra), ebben az esetben a ráfolyási vízoszlop 
magassága hozzá adódik a nyomóoldali teljesít-
ményhez.

Búvárszivattyúk
A szivattyú a vízbe merítve (kútban: 
3. ábra, vagy tartályban: 4. ábra) 
üzemel és a nyomócsonkjára épített 
csővezetéken keresztül biztosítja 
a vízellátást a kívánt fogyasztási 
pontokra (3. ábra). Telepítése és 
üzemeltetése gyakran egyszerűbb, 
nem kell a szívóoldali csővezetéket 
kiépíteni és annak esetleges prob-
lémáival számolni. Abban az eset-
ben ha a szivattyú nem rendelkezik 
köpenyhűtéssel, ügyelni kell arra, 
hogy a víz szintje mindig ellepje a 
szivattyú motorját és a megfelelő 
áramlási sebesség biztosított legyen 
(a hűtés érdekében).

Szivattyú vezérlések, védelmek
A szivattyúk automatikus ki és bekapcsolásához 
szükség van valamilyen vezérlésre. Leggyakrab-
ban még ma is az un. hidroforos rendszereket al-
kalmazzák, ahol egy a szivattyúval összeépített 
vagy annak közelében telepített tágulási tartály 
és egy nyomáskapcsoló biztosítja az automatikus 
üzemet (5. ábra). Az elmúlt két évtizedben egyre 
ismertebb az átfolyást érzékelő vezérlés(ek) (6. 
ábra), ami sok esetben teljesen kiváltja a hidrofor 
tartályos megoldásokat. Előnye, hogy kisebb mé-
retű, könnyebb telepíteni és beépített szárazonfutás 
elleni védelmet is tartalmaz. Néhány esetben hát-
ránya lehet, hogy nincsen puffer tartály, így a szi-
vattyú direktben táplálja meg a rendszert és kis 
vízelvételnél (pl.: csepegtető öntözés) rendkívül 
sűrűn kapcsolja ki – be a szivattyút, ami idő előtti 
meghibásodáshoz vezethet. Ma már több típusnál 
magába a szivattyúba beépítve is megtalálhatóak 
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a védő és vezérlő egységek. Néhány gyártó már 
alkalmazza a szivattyúba épített frekvenciavál-
tós, vagy feszültség szabályozós védő vezérlőket. 
Ezek a szivattyúk már nem csak ki – be kapcsolási 
funkciót és védelmet tartalmaznak, biztosítják az 
optimális nyomást és térfogatáramot a legalacso-
nyabb energiafelhasználás mellett. A 7. ábra egy 
ilyen integrált modullal ellátott búvárszivattyú 
metszete.

Zárszó helyett
A megfelelő szivattyú kiválasztásáról, mérete-
zéséről, rendszerbe illesztéséről, telepítéséről és 
üzemeltetéséről komoly, vaskos tanulmányok 

szólnak. Többrétű tudást és tapasztalatot igényel 
feldolgozásuk. Írásomban ennek ismertetésére 
nincsen lehetőség. Célom az volt, hogy bemutas-
sam az elmúlt évtizedek műszaki fejlődésének kö-
szönhető változásokat röviden.
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